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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญั ติการผั งเมือ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตาบลถนนใหญ่ ตาบลเขาสามยอด ตาบลพรหมมาสตร์
ตาบลทะเลชุบศร ตาบลบางขันหมาก ตาบลท่าหิน ตาบลท่าศาลา ตาบลป่าตาล ตาบลโพธิ์เก้าต้น
ตาบลนิคมสร้างตนเอง ตาบลกกโก อาเภอเมืองลพบุรี และตาบลโพตลาดแก้ว ตาบลบางคู้ อาเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ การวางและจัดทาผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพั ฒ นาและการดารงรัก ษาเมื อ งและบริ เ วณที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ชนบท ในด้ า นการใช้ ป ระโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและสอดคล้องกับ
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดลพบุรี
(๒) อนุรักษ์เขตเมืองเก่าและส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่า
ทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี
(๓) ส่งเสริมและพัฒ นาอุต สาหกรรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปหัต ถกรรมของชุ ม ชน
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
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(๔) พั ฒ นาการบริ ก ารทางสั ง คม การสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการให้ เ พี ย งพอและ
ได้มาตรฐาน
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
(๖) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ข้อ ๔ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ภายในเขตผั ง เมื อ งรวม ให้ เ ป็ น ไปตามแผนผั ง ก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง และรายการ
ประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
(๙) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
(๑๐) ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา
(๑๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็น
ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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ข้อ ๖ ที่ ดิ น ประเภทที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น น้ อ ย ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๗) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(๘) สถานที่ เ ก็ บ สิ น ค้ า ซึ่ ง เป็ น ที่ เ ก็ บ พั ก หรื อ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า หรื อ สิ่ ง ของเพื่ อ ประโยชน์
ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๙) กาจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๖ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๗ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลี ยมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๘) กาจัดมูลฝอย
(๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทพาณิ ช ยกรรมและที่ อ ยู่ อ าศั ย หนาแน่ น มาก ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่อพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุ ก จ าพวกตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงงาน เว้ น แต่ โ รงงานตามประเภท ชนิ ด
และจาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก
สถานีบริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามัน
ประเภท จ ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) สถานีขนส่งสินค้า
(๗) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๐) กาจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุต สาหกรรม
คลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สาหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน
(๙) โรงพยาบาล
ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
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ส าหรั บ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ กิ จ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสามสิ บ ของที่ ดิ น ประเภทนี้
ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่
(ก) โรงงานตามประเภท ชนิ ด และจ าพวกที่ ก าหนดให้ ด าเนิ น การได้ ต ามบั ญ ชี
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(ข) โรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(ค) โรงงานผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากพลั ง งานความร้ อ นเฉพาะพลั ง งานทดแทนจาก
ขยะมูลฝอย และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบั ญญัติโ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในบริเ วณหมายเลข ๕.๔ เฉพาะโฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๘๗
โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๘๘ โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๙๐ โฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๙๑ โฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๙๒
โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๙๓ โฉนดที่ ดิน เลขที่ ๒๙๔ โฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๙๗ โฉนดที่ ดินเลขที่ ๒๙๘
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๖ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่
สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
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ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๑๐) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
(๑๑) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อรอการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๒) สนามกอล์ฟ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า
๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๒ ที่ดิน ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น เพื่ อ นั น ทนาการหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นั น ทนาการ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การอยู่ อ าศั ย
เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์เพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
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(๓) การอยู่อาศัยประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(๔) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้าหรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสถาปั ต ยกรรมท้ อ งถิ่ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
โบราณคดี การท่องเที่ยว การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค
และสาธารณู ป การเท่ า นั้ น ส าหรั บ การใช้ ประโยชน์ที่ ดิน เพื่ อ กิจ การอื่ น ให้ ใ ช้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิน ร้อ ยละห้ า
ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๒) คลังน้ามัน สถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ามันประเภท ก สถานี
บริการน้ามันประเภท ข สถานีบริการน้ามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลั ง ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลว สถานที่ บ รรจุ ก๊ า ซปิ โ ตรเลี ย มเหลวประเภทโรงบรรจุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๙) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๑๐) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๑๑) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๑๒) สถานีขนส่งสินค้า

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๑๓) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า
หรืออุตสาหกรรม แต่ไม่รวมถึงการเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อการจาหน่าย ณ สถานที่นั้น
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๕) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร
(๑๖) สถานีขนส่งผู้โดยสาร
(๑๗) กาจัดมูลฝอย
(๑๘) ซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเก่า
(๑๙) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ให้มีที่ว่างโดยรอบพระที่นั่งเย็น
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ าลพบุ รี ล าคลอง หรื อ แหล่ ง น้ าสาธารณะ ให้ มี ที่ ว่ า ง
ตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ลาคลอง หรือแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เว้นแต่เป็น
การก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้า หรือการสาธารณูปโภค
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับ
การศาสนา การศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กิจการเกี่ยวกับการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้น
สาหรับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ. ๔๒๔ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ได้ด้วย
ข้อ ๑๗ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๒ ถนนสาย ก ๓ ถนนสาย ก ๕ ถนนสาย ข ๑
ถนนสาย ข ๒ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ค ๑ ถนนสาย ค ๒ และถนนสาย ค ๔ ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒) ที่ดินในบริเวณแนวถนนสาย ก ๑ ถนนสาย ก ๔ ถนนสาย ก ๖ ถนนสาย ค ๓
ถนนสาย ง ๑ ถนนสาย ง ๒ ถนนสาย ง ๓ และถนนสาย ง ๔ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) การสร้างถนนหรือเกี่ยวข้องกับถนน และการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(ข) การสร้างรั้วหรือกาแพง
(ค) เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร
หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(ง) การอยู่อาศัยที่มีความสูงของอาคารไม่เกิน ๙ เมตร หรือไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่
(จ) การอยู่อาศัยที่ไม่ใช่ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว
(ฉ) การอยู่อาศัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดิน
ข้อ ๑๘ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ ประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่

๒

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช

ได

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช

ได

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก

๔

หมายเหตุ

ได
ได

ได

ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

ได

ได

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

ได
ได

ได

ได

หรือเหือดแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว

ได

หรือกระดูกสัตว
(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว

ได

๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒

๓

ได

๒

๓

๒

๓

ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
๖

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๘

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา

ได

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา

ได

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

ได

ได

ได

ได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรือเหือดแหง
๙

หมายเหตุ

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช

ได

ได

ได

ได

ได

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ได

ได

ได

ได

ได

๓

๓
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๒

๑

๒

๒

๓

๒

๓

๓

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น

หมายเหตุ

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งไมใชออย

ได

ได

ได

ได

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง

ได

ได

ได
ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก

ได

ได

ได

ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต

ได

ได

ได

ได

(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ

ได

ได

ได

ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด

ได

ได

ได

ได

๓

๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๓

๒

๓

๒

๓

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล

ได

ได

ได

ได

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล

ได

ได

ได

ได

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ

ได

ได

ได

ได

(๑๑) การทําไอศกรีม

ได

ได

ได

ได

กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๖) การทําน้ํามันสลัด

ได

ได

ได

ได

ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ

ได

ได

ได

ได

ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง

ได

ได

ได

ได

ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง

ได

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือน้ําแร
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๔) การทําน้ําแร

หมายเหตุ

ได
ได

ได

ได

ได

ได

๓

๕
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ

ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว

ได

ได

(๔) การทํายานัตถุ

ได

ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน

ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา
ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรมที่ทําดวยยาง
หรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

หมายเหตุ
๓

๖
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๓

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การผลิตเชือก

ได

ได

ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

ได

ได

ได

ของผลิตภัณฑดังกลาว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป
หรือพลาสติกอัดเขารูป
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน

ได

(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบที่ทําดวยไม

ได

ของอาคาร

๗
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๒

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

๒

๓

ได

๒

๓

๓

๓

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

ได

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม

ได

(๓) การแกะสลักไม

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม

ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก

ได

ได

ได

ได

ได

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใชเครื่องเรือน

ได

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ

ได

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซิ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา

ได

๘
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๒

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา

๒

๓

ได

๒

๓

๓

๓

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน

ได

หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ
หรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร

ได

๙
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

ได

ได

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ

ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป

ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

หรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบ

ได

ได

บัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ ( Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย ( Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม
เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคา
อัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต

หมายเหตุ

ได

๓

๑๐
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

ได

ได

ได

ได

๒

๓

๒

๓

๒

๓

บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๗๐

ได

ได

ได

ได

เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับ
หรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา
เครื่องสําหรับบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ
(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

หมายเหตุ

ได

ได

๓

๑๑
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๒

๓

๒

๓

๒

๓

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซึ่งมิใชจักรยาน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง

ได

ได

ได

ได

หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา

หมายเหตุ

ได

๓

๑๒
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๒

๑

๒

๒

๓

๒

๓

๓

๓

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี

ได

ได

ได

ได

ได

ได

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ

ได

ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น

ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว

ได

ได

ได

(๑) การทําเครื่องเลน

ได

ได

ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ

ได

ได

ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา
กลองยาสูบหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๓
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๒

๑

๒

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๒

๓

๒

๓

๓

๓

แมพิมพลายฉลุ ( Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

เฉพาะโฉนดที่ดิน

(๒) การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน (เฉพาะพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอย)

ได เลขที่ ๒๘๗ เลขที่ ๒๘๘
เลขที่ ๒๙๐ เลขที่ ๒๙๑
เลขที่ ๒๙๒ เลขที่ ๒๙๓
เลขที่ ๒๙๔ เลขที่ ๒๙๗
เลขที่ ๒๙๘ และเลขที่
๓๐๗ ในบริเวณหมายเลข
๕.๔ เทานั้น

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๔
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

ได

๒

๓

๒

๓

ได

๒

๓

ได

๒

๓

ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว

ได

ได

ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว

ได

ได

ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพรช พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน

ได
ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

นาก หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี

ได

๑๕
ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมและ
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย

ชนบทและ

หนาแนนนอย

เกษตรกรรม

หมายเหตุ

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

โรงงานจําพวกที่

๑

๑

๑

๑

๒

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

๓

๒

๓

๒

๓

๒

๓
ได เฉพาะโฉนดที่ดิน

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

เลขที่ ๒๘๗ เลขที่ ๒๘๘

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

เลขที่ ๒๙๐ เลขที่ ๒๙๑
เลขที่ ๒๙๒ เลขที่ ๒๙๓
เลขที่ ๒๙๔ เลขที่ ๒๙๗
เลขที่ ๒๙๘ และเลขที่
๓๐๗ ในบริเวณหมายเลข
๕.๔ เทานั้น

หมายเหตุ

ลําดับที่

หมายถึง

ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ได

หมายถึง

สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

โรงงานจําพวก

หมายถึง

จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

รายการประกอบแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ให้เป็นไปตามแผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จาแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ คือ
๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มีรายการดังต่อไปนี้
๑.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ง ๑
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
๑.๒ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ง ๑ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
โรงเรียนชุบศร และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนเรศวร
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนเรศวร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
๑.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนเรศวร
ด้านตะวันออก
จดถนน อบจ. ลบ. ๓๐๑๓ (บ้ า นพระที่ นั่ ง เย็ น บ้านหนองบัวขาว) ฟากตะวันตก

๒
ด้านใต้
จดถนนนเรศวร ฟากเหนื อ โรงเรี ย นอนุ บ าลจั ง หวั ด
ทหารบกลพบุรี และมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนศรีอินทราทิตย์ ฟากตะวันออก และวัดไก่ (ร้าง)
๑.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากใต้ และวัดคาทอลิค
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านใต้
จดถนน อบต. ลบ. ๑๒๐๖ (หัวช้าง - โรงเรียนพระนารายณ์)
ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓
(ภาคเหนื อ ) จั งหวัด ลพบุ รี สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ค รูล พบุ รี จ ากั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิก าร ภาค ๓
ส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง หวั ด ลพบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ๒
โรงเรียนพระนารายณ์ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๑.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้ และสระน้า
ต้นสะตือใหญ่
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนบ้านสามเรือน
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๗.๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
๑.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ป รากฏชื่อ ฟากตะวัน ตก และสถานีผดุงครรภ์
ตาบลบางขันหมาก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับแม่น้าลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๘ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม และวัดทองแท่งนิสยาราม

๓
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น คลองส่ ง น้ าคลองแยก
๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนวัดสนามไชย และวัดสนามไชย
๑.๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรี ย น วั ด โพธิ์ ร ะหั ต ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก ต าบล
บางขันหมาก วัดโพธิ์ระหัต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขันหมาก
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น คลองส่ ง น้ าคลองแยก
๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนวัดสิงห์ทอง และวัดสิงห์ทอง
๑.๑๐ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
และวัดกลาง
ด้านตะวันออก
จดวัดอัมพวัน ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ และเส้นตั้งฉาก
กับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองส่งน้า
คลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา เป็นระยะ ๑,๐๙๐ เมตร
ด้านใต้
จดคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขันหมาก และวัดโพธิ์ระหัต
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๑.๑๑ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนบ้านสามเรือน
๑.๑๒ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดเทพกุญชรวราราม และโรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนวัดอัมพวัน และวัดอัมพวัน
๑.๑๓ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดสิงห์ทอง และโรงเรียนวัดสิงห์ทอง

๔
ด้านใต้
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ ง เป็ น คลองส่ ง น้ าคลองแยก
๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม และวัดทองแท่งนิสยาราม
๑.๑๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (พหลโยธิน)
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากเหนือ และวัดศรีรัตนคีรี
(เขาแก้ว)
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (พหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ด้านตะวันตก
จดถนน อบต. ลบ. ๑๒๐๖ (หัวช้าง - โรงเรียนพระนารายณ์)
ฟากใต้
๑.๑๕ ด้านเหนือ
จดคลองบางปี่ ฝั่งใต้ แนวคูเมืองกาแพงเมืองโบราณลพบุรี
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนรามเดโช ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดคลองสายบั ว ฝั่งตะวัน ออกและฝั่ งใต้ และเส้ น ตั้ งฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๙๖ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ เป็นระยะ ๓๑๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากเหนือ และคลองส่งน้า
คลองแยก ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันออก
๑.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนรามเดโช ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนชนะสงคราม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนรามเดโช ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
กึ่งกลางคลองเรือกไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนรามเดโช เป็นระยะ ๒๖๐ เมตร
๑.๑๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก ๕
เส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท ลบ. ๑๐๓๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงชนบท
ลบ. ๑๐๓๖ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงชนบท ลบ. ๑๐๓๖ เป็นระยะ ๒๔๐ เมตร และค่ายวชิราลงกรณ์

๕
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงชนบท ลบ. ๑๐๓๖ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้น บริเวณหมายเลข ๘.๒๘ หมายเลข ๘.๓๓ และหมายเลข ๘.๓๔
ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก บริเวณหมายเลข ๑๐.๔๒ หมายเลข ๑๐.๔๓ หมายเลข ๑๐.๔๖
หมายเลข ๑๐.๔๗ และหมายเลข ๑๐.๕๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๑.๓๐
ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน
๑.๑๘ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ค ๒ ฟากใต้ ถนนสีด า ฟากใต้ ที่ ท าการ
ตารวจวิทยาการจังหวัด ลพบุรี แผนกทะเบียนยานพาหนะ กองบังคับการตารวจภู ธรจังหวัดลพบุรี
สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งลพบุ รี เรื อ นจ ากลางลพบุ รี ตรวจคนเข้ าเมื อ งจั งหวั ด ลพบุ รี และบ้ านพั ก
ข้าราชการราชทัณฑ์
ด้านตะวันออก
จดถนนพระปิยะ ฟากตะวันออก ทางหลวงชนบท ลบ. ๑๐๑๖
ฟากตะวันตก สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สานักงานทางหลวงชนบทลพบุรี สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดลพบุรี และโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอนุศาสนนันท์
ฝั่งตะวันออก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี และบ้านพักข้าราชการ สานักงานชลประทานที่ ๘
๑.๑๙ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
และวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ค ๔ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๕ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก และบริเวณ
หมายเลข ๑๐.๔๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๑.๒๐ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ง ๓ ฟากใต้ และถนนท่าเรือจอด ซอย ๙ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
ด้านตะวันตก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีส้ม ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง มีรายการดังต่อไปนี้
๒.๑ ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก

๖
ด้านใต้
จดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ด้านตะวันตก
จดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๒.๒ ด้านเหนือ
จดสานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ด้านตะวันตก
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๒.๓ ด้านเหนือ
จดถนนนเรศวร ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนารายณ์ มหาราช ฟากเหนื อ สถานีสู บน้ าแรงต่ า
ลพบุรี (สะพาน ๗) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี วัดชีป่าสิตาราม สวนสัตว์ลพบุรี สระแก้ว (เก่า)
และถนนรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
๒.๔ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดพรหมมาสตร์ และโรงเรียนวัดพรหมมาสตร์
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดมะปรางหวาน
๒.๕ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดมะปรางหวาน
ด้านใต้
จดถนนสาย ก ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดวัดเทพกุญชรวราราม
๒.๖ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน )
ฟากเหนือ และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ด้านตะวันตก
จดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จากัด
สานักงานศึกษาธิการ ภาค ๓ และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

๗
๒.๗ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ก ๒ ฟากใต้ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ
ต าบลพรหมมาสตร์ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพรหมมาสตร์ และศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น
ประจาตาบลพรหมมาสตร์
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองส่ ง น้ าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา
ฝั่งตะวันออกและฝั่งเหนือ เส้นตั้งฉากกับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งเหนือ
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา เป็นระยะ ๑,๐๙๐ เมตร
๒.๘ ด้านเหนือ
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ด้านตะวันออก
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ด้านใต้
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๒.๙ ด้านเหนือ
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
ด้านตะวันออก
จดสนามกีฬาพระราเมศวร
ด้านใต้
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดมณฑลทหารบกที่ ๑๓
๒.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนสีหราชเดโชชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามเดโช ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับถนนรามเดโช
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางคลองเรือก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนรามเดโช เป็นระยะ
๒๖๐ เมตร และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนรามเดโช
ด้านตะวันตก
จดคลองเรือก ฝั่งตะวันออก
๒.๑๑ ด้านเหนือ
จดถนนสีหราชเดโชชัย ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามเดโช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองสายบัว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๒ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
๒.๑๒ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
ส่วนเครื่องจักรกล สานักทางหลวงที่ ๙ (ลพบุรี) และสานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา

๘
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ก ๕ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันตก
จดถนนพระปิยะ ฟากตะวันออก สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
หน่วยสอบสวนตารวจทางหลวงลพบุรี แขวงการทางลพบุรีที่ ๑ ที่ว่าการอาเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลพบุรี สานักงานประมงอาเภอเมืองลพบุรี สานักงานปศุสัตว์
อาเภอลพบุรี สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และวัดเมืองใหม่
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๔ กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๒.๑๓ ด้านเหนือ
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากใต้ สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ศูน ย์ปฏิ บัติ การขึ้น ทะเบี ยนเกษตรกรผู้ปลูกพื ชเศรษฐกิจ ศูน ย์ปฏิ บัติการป้อ งกันและกาจัด ศัต รูพื ช
สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตลพบุรี และสานักทางหลวงที่ ๙ (ลพบุรี)
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก ที่ทาการตารวจวิทยาการ
จังหวัดลพบุรี แผนกทะเบียนยานพาหนะ กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สถานีตารวจภูธร
เมืองลพบุรี เรือนจากลางลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี และบ้านพักข้าราชการราชทัณฑ์
ด้านใต้
จดถนนสาย ค ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสราญรมย์ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ด้านเหนือ
จดวัดโพธิ์งาม
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๒ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๒.๑๕ ด้านเหนือ
จดถนนรามเดโช ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนสาย ข ๓ ฟากตะวัน ตก และทางหลวงแผ่น ดิ น
หมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้ น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๖
ที่ จุ ด ซึ่ งอยู่ ห่ างจากถนนไม่ ป รากฏชื่อ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๖ ฟากเหนื อ
และคลองสายบัว ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๑.๒๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน

๙
๒.๑๖ ด้านเหนือ
จดถนนศรีปราชญ์ ฟากใต้ และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
ด้านตะวันออก
จดสานักงานชลประทานที่ ๘ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
และคลองอนุสาสนนันท์ ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
๒.๑๗ ด้านตะวันออก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนสาย ง ๓ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งตะวันออก
๓. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๗ ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
๓.๑ ด้านเหนือ
จดวัดพรหมมาสตร์
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดโรงเรียนวัดโพธิ์งาม และวัดโพธิ์งาม
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ก ๓ ฟากตะวันออก และวัดกรองทอง (ร้าง)
๓.๒ ด้านเหนือ
จดค่ายสมเด็จพระนาราย์มหาราช
ด้านตะวันออก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนรอบวงเวียนศรีสุริโยทัย ฟากตะวันออก
๓.๓ ด้านเหนือ
จดถนนรอบวงเวี ย นศรีสุ ริโยทั ย ฟากใต้ สวนสั ต ว์ ล พบุ รี
และวัดชีป่าสิตาราม
ด้านตะวันออก
จดสถานีสูบน้าแรงต่าลพบุรี (สะพาน ๗)
ด้านใต้
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
๓.๔ ด้านเหนือ
จดถนนนารายณ์ ม หาราช ฟากใต้ และถนนรอบวงเวีย น
ศรีสุริโยทัย ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามเดโช ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ ป รากฏชื่ อ ฟากตะวัน อก ถนนสีห ราชเดโชชั ย
ฟากเหนือ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก

๑๐
๓.๕ ด้านเหนือ
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดโรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
ด้านใต้
จดซอยศรีสุริโยทัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนนเรศวร ฟากตะวันออก
๓.๖ ด้านเหนือ
จดถนนนารายณ์มหาราช ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดโรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ และถนนนเรศวร ฟากตะวันตก
๓.๗ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนศรีปราชญ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก
๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และวัดคูหาสวรรค์
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากตะวันออก
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๑๕ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
๕.๑ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นกองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก
และสานักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตัดกับถนนนเรศวรไปทางเหนือ เป็นระยะ
๕๐๐ เมตร เส้นตั้งฉากถนน อบจ. ลบ ๓๐๑๓ (บ้านพระที่นั่งเย็น - บ้านหนองบัวขาว) ที่จุดซึ่งถนน อบจ.
ลบ. ๓๐๑๓ ตัดกับถนนนเรศวร ไปทางเหนือ เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ
๑,๑๗๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนขุนศรีอินทราทิตย์ ฟากตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๘.๑ ที่ ก าหนดไว้ เป็ น สี เขี ย วมะกอก บริ เวณ
หมายเลข ๑๐.๒ และหมายเลข ๑๐.๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑๑
๕.๒ ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตรงที่ ล ากจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ บรรจบกับถนนท่าขยาย
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
ด้านตะวันออก
จดถนนขุนศรีอินทราทิตย์ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนนเรศวร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอนุศาสนนันท์
ฝั่งตะวันออก
๕.๓ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉาก เป็นระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนรัฐประชาธรรมขันธ์
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากเป็นระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปตามแนวเขตผังเมืองรวมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๑๖ ฟากเหนือ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากเหนือ ถนนสาย ง ๑
ฟากเหนือ และเส้นตั้งฉากเป็นระยะ ๕๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ที่จุดซึ่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ตัดกับถนนสาย ง ๑ ไปทางทิศเหนือ
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๔ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนคลองระบายน้าชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งขวา คลองชัยนาท - ป่าสัก
บรรจบกับคลองระบายน้าชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองระบายน้า
ชัยนาท - ป่าสัก เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร กับจุดที่อยู่บนกึ่งกลางคลองชลประทานที่ ๒๓ ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวั น ตก
และวัดมงคลประสิทธิ์
ด้านใต้
จดคลองสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ ฝั่งเหนือ โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์
(วัดสะพานอิฐ) วัดนิโครธ (ร้าง) วัดตองปุ โรงเรียนวัดตองปุ วัดป่าธรรมโสภณ แนวคูเมืองกาแพง
เมืองโบราณลพบุรี และวัดมณีชลขัณฑ์

๑๒
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น คลองบางทะลาย
ฝั่งตะวันออก และคลองระบายน้าชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งตะวันออก
ทั้ ง นี้ ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๗.๒ หมายเลข ๗.๓ และหมายเลข ๗.๕
ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณหมายเลข ๑๐.๕ หมายเลข ๑๐.๖ และหมายเลข ๑๐.๑๐
ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าศาลา ๑๑ ซอยพนาสันต์
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิ น
หมายเลข ๓๐๑๖ เป็ น ระยะ ๖๐๐ เมตร กั บ จุ ด ที่ อ ยู่ บ นทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๗
ที่จุดซึ่งอยู่ห่ างจากกึ่งกลางห้ วยซับเหล็ก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๐๑๗ เป็นระยะ ๖๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑,๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๑ หมายเลข ๑๐.๓๒ และหมายเลข ๑๐.๓๕
ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๖ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ ๑,๙๐๐ เมตร
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๑๓ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๗ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก
จดวัดสนามไชย
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นขนานกับกึ่งกลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร

๑๓
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ที่จุดซึ่งห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๑ ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะ ๘๐๐ เมตร
๕.๘ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งใต้
และวัดราษฎร์ศรัทธาทา
ด้านตะวันออก
จดคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งตะวันตก
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมื อ งรวมด้ านใต้ ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ เชื่ อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองส่งน้าคลองแยก
๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา บรรจบกับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งตะวันตก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา เป็นระยะ ๔๒๐ เมตร
กับจุดที่อยู่บนคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกับคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองส่งน้า
คลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา เป็นระยะ ๒๗๐ เมตร
ทั้ งนี้ ยกเว้ น บริ เวณหมายเลข ๗.๑๔ ที่ ก าหนดเป็ น สี เขี ย วอ่ อ น และบริเวณ
หมายเลข ๑๑.๒๐ ที่กาหนดเป็นสีน้าเงิน
๕.๙ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันตก
วัดโคกหม้อ โรงเรียนวัดโคกหม้อ และวัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับคลองส่งน้า
คลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๙๖
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา เป็นระยะ ๑,๔๓๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๔๐ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๐ ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับคลองส่งน้า
คลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา
ฝั่งตะวันตก ตัดกับทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๙๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคลองส่งน้าคลองแยก
๑ ขวา ๑ ขวา ๒ ขวา เป็นระยะ ๑,๔๓๐ เมตร

๑๔
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๒๕ และหมายเลข ๘.๒๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวมะกอก
และบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๓ และหมายเลข ๑๐.๔๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๑ ด้านเหนือ
จดคลองส่งน้าคลองแยก ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งใต้
ถนนสาย ง ๓ ฟากใต้ และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๖ ฟากตะวั น ตก
และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ด้านตะวันตก
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเขตจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕.๑๒ ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๗ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากกึ่งกลางห้วยซับเหล็ก ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๗ เป็ น ระยะ ๖๐๐ เมตร
กับจุดซึ่งอยู่บนแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน ) จุด ที่ ซึ่งอยู่ห่ างจากถนนไม่ป รากฏชื่อ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่ นดิ นหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร และเป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนื อ
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๓๘ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๓ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากใต้
วัดใหม่จาปาทอง โรงเรียนวัดใหม่จาปาทอง และวัดศรีธรรมโสภณ
ด้านตะวันออก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ฟากเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะ ๓๕๐ เมตร

๑๕
ด้านใต้
จดเขตผั งเมื อ งรวมด้ า นใต้ ซึ่ งเป็ น เส้ น ตั้ งฉาก เป็ น ระยะ
๑,๖๐๐ เมตร กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ
บรรจบทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑ ฟากเหนือ ไปทางทิ ศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) เป็ น ระยะ ๓๕๐ เมตร และเส้ น ขนานระยะ ๑,๖๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ด้านตะวันตก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก และถนนสาย ค ๔
ฟากตะวันออก
๕.๑๔ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๖ ฟากตะวั น ตก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตาล และวัดป่าหวายเก่า
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอนุศาสนนันท์
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอนุศาสนนันท์
ฝั่งตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๔๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน
๕.๑๕ ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๖ เป็นระยะ
๑,๘๙๐ เมตร ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๑๖
ฟากตะวัน ออก ไปทางทิศใต้ต ามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๓๖ เป็นระยะ ๒๔๐ เมตร
และเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนวัดดงน้อย - บ้านป่าสัก
ด้านตะวันออก
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเขตผังเมื อ งรวมด้ านใต้ ซึ่ งเป็ น เส้ น ตรงที่ เชื่ อมระหว่าง
จุดที่อยู่บนถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อ บรรจบกับถนนสาย ค ๕ ฟากใต้
ไปทางทิศใต้ต ามแนวถนนไม่ป รากฏชื่อ เป็น ระยะ ๕๐๐ เมตร กับ จุด ที่ อยู่บนถนนไม่ ปรากฏชื่ อ
ฟากตะวัน ตก ที่จุด ซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนื อ
ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๘๕๐ เมตร
ด้านตะวันตก
จดทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๓๐๑๖ ฟากตะวั น ออก
ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ วัดป่าตาล และค่ายวชิราลงกรณ์
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๑๐.๔๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน

๑๖
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖ ที่กาหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
ด้านเหนือ
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นเหนื อ ซึ่ ง เป็ น เส้ น ขนาน ระยะ
๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ คลองบางทะลาย ฝั่งใต้ วัดลงกา (ร้าง)
และวัดศรีสุทธาวาส
ด้านตะวันออก
จดคลองบางทะลาย ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เส้ น ตั้ ง ฉาก
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑
บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ เป็นระยะ
๑,๙๐๐ เมตร
๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๔ ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
๗.๑ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งคลองอนุศาสนนันท์
๗.๒ สระศาลยายเมือง
๗.๓ สระสรง
๗.๔ ที่ดินบริเวณ ๒ ฝั่ง ซึ่งเป็นเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับริมฝั่งแม่น้าลพบุรี
๗.๕ สระเสวย
๗.๖ หนองผักตบ
๗.๗ สระบ้านสามเรือน
๗.๘ สระน้าต้นสะตือใหญ่
๗.๙ คลองเรือก
๗.๑๐ สวนสัตว์ลพบุรี
๗.๑๑ สนามกีฬาพระราเมศวร
๗.๑๒ สวนราชานุสรณ์
๗.๑๓ คลองสายบัว
๗.๑๔ หนองฟ้าลงมัน
๘. ที่ ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๓๔ ที่ ก าหนดไว้เป็ น สี เขี ย วมะกอก
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา มีรายการดังต่อไปนี้
๘.๑ โรงเรียนวัดถนนแค

๑๗
๘.๒ โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
๘.๓ โรงเรียนชุบศร
๘.๔ โรงเรียนสาริมานอุปถัมป์ (วัดสะพานอิฐ)
๘.๕ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
๘.๖ โรงเรียนวัดตองปุ
๘.๗ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
๘.๘ โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลบางขันหมาก
๘.๙ โรงเรียนบ้านสามเรือน
๘.๑๐ โรงเรียนวัดสนามไชย
๘.๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒
๘.๑๒ โรงเรียนวัดสิงห์ทอง
๘.๑๓ โรงเรียนวัดอัมพวัน
๘.๑๔ โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม
๘.๑๕ โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
๘.๑๖ โรงเรียนวัดพรหมมาสตร์
๘.๑๗ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์)
๘.๑๘ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ศูนย์นิเทศก์และฝึกอบรมอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
๘.๑๙ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดคลองสายบัว)
๘.๒๐ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
๘.๒๑ โรงเรียนพระนารายณ์
๘.๒๒ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี
๘.๒๓ โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
๘.๒๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๘.๒๕ โรงเรียนวัดสาราญ
๘.๒๖ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
๘.๒๗ โรงเรียนวัดโคกหม้อ
๘.๒๘ โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม
๘.๒๙ โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
๘.๓๐ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ ๕๐

๑๘
๘.๓๑ โรงเรียนวัดกกโก
๘.๓๒ โรงเรียนวัดใหม่จาปาทอง
๘.๓๓ โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน
๘.๓๔ โรงเรียนวัดดงน้อย
๙. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๙.๑ ถึงหมายเลข ๙.๙ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าตาลอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีรายการดังต่อไปนี้
๙.๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนนเรศวร
ด้านตะวันออก
จดเส้นตรงที่ต่อตรงจากเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดถนนนเรศวร ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนน อบจ. ลบ. ๓๐๑๓ (บ้ า นพระที่ นั่ ง เย็ น บ้านหนองบัวขาว) ฟากตะวันออก
๙.๒ แนวคูเมืองกาแพงเมืองโบราณลพบุรี
๙.๓ วัดไก่ (ร้าง)
๙.๔ ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ๑ ฟากใต้
ด้านตะวันออก
จดแนวคูเมืองกาแพงเมืองโบราณ และคลองเรือก ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนรามเดโช ฟากเหนือ ถนนโกษาปาน ฟากตะวันตก
และถนนประตูชัย ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนสาย ข ๑ ฟากตะวันออก
๙.๕ ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑ ฟากใต้ และแม่น้าลพบุรี
ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันออก
จดถนน ข ๑ ฟากตะวั น ตก ถนนประตู ชั ย ฟากใต้
และถนนชนะสงคราม ฟากใต้
ด้านใต้
จดแนวคูเมืองกาแพงโบราณลพบุรี และคลองบางปี่ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับแม่น้าลพบุรี ฝั่งตะวันออก
๙.๖ สระแก้ว (เก่า)
๙.๗ วงเวียนศรีสุริโยทัย
๙.๘ วงเวียนเทพสตรี
๙.๙ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ ๑๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนรามเดโช
ด้านตะวันออก
จดเส้นตั้งฉากกับถนนรามเดโช ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
กึ่งกลางสะพานข้ามคลองเรือก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนรามเดโช เป็นระยะ ๒๖๐ เมตร

๑๙
ด้านใต้
จดถนนชนะสงคราม ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก
จดถนนโกษาปาน ฟากตะวันออก ถนนรามเดโช ฟากเหนือ
และคลองเรือก ฝั่งตะวันออก
๑๐. ที่ดิ น ในบริเวณหมายเลข ๑๐.๑ ถึงหมายเลข ๑๐.๕๓ ที่ก าหนดไว้เป็ นสี เทาอ่อ น
ให้เป็นที่ดินประเภทสถาบันศาสนา มีรายการดังต่อไปนี้
๑๐.๑ วัดมงคลประสิทธิ์
๑๐.๒ วัดถนนแค
๑๐.๓ วัดหนองบัวขาว
๑๐.๔ วัดซาก (มงคลเทพนิมิต)
๑๐.๕ วัดสิงหล (ร้าง)
๑๐.๖ วัดสะพานอิฐ
๑๐.๗ วัดนิโครธ (ร้าง)
๑๐.๘ วัดลงกา (ร้าง)
๑๐.๙ วัดศรีสุทธาวาส
๑๐.๑๐ วัดสระแก (ร้าง)
๑๐.๑๑ วัดสระมะเกลือ
๑๐.๑๒ วัดป่าธรรมโสภณ
๑๐.๑๓ วัดโพธิ์แก้ว
๑๐.๑๔ วัดตองปุ
๑๐.๑๕ วัดคาทอลิค
๑๐.๑๖ วัดมณีชลขัณฑ์
๑๐.๑๗ วัดโพธิ์ระหัต
๑๐.๑๘ วัดสนามไชย
๑๐.๑๙ วัดกลาง
๑๐.๒๐ วัดอัมพวัน
๑๐.๒๑ วัดสิงห์ทอง
๑๐.๒๒ วัดทองแท่งนิสยาราม
๑๐.๒๓ วัดมะปรางหวาน
๑๐.๒๔ วัดเทพกุญชรวราราม

๒๐
๑๐.๒๕
๑๐.๒๖
๑๐.๒๗
๑๐.๒๘
๑๐.๒๙
๑๐.๓๐
๑๐.๓๑
๑๐.๓๒
๑๐.๓๓
๑๐.๓๔
๑๐.๓๕
๑๐.๓๖
๑๐.๓๗
๑๐.๓๘
๑๐.๓๙
๑๐.๔๐
๑๐.๔๑
๑๐.๔๒
๑๐.๔๓
๑๐.๔๔
๑๐.๔๕
๑๐.๔๖
๑๐.๔๗
๑๐.๔๘
๑๐.๔๙
๑๐.๕๐
๑๐.๕๑
๑๐.๕๒
๑๐.๕๓

วัดพรหมมาสตร์
วัดชีป่าสิตาราม
วัดราษฎร์ศรัทธาทา
วัดกรองทอง (ร้าง)
วัดคลองสายบัว
วัดโพธิ์งาม
วัดเมืองใหม่
วัดนาจาน (เขาหนีบ)
วัดสาราญ
วัดหัวช้าง
วัดท่าศาลา
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
วัดศรีรัตนคีรี (เขาแก้ว)
วัดคูหาสวรรค์
วัดโคกหม้อ
วัดช้างเผือก (ร้าง)
วัดโพธิ์เก้าต้น
วัดห้วยเปี่ยม
วัดโคกม่วง
วัดป่าหวายทุ่ง
วัดกกโก
วัดป่าสัก
วัดใหม่ขุนนวน
วัดใหม่จาปาทอง
วัดขุนนวน
วัดป่าหวายเก่า
วัดศรีธรรมโสภณ
วัดดงน้อย
วัดป่าตาล

๒๑
๑๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑๑.๑ ถึงหมายเลข ๑๑.๓๑ ที่กาหนดไว้เป็นสีน้าเงิน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
๑๑.๑ สานักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
๑๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาสามยอด
๑๑.๓ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลชุบศร
๑๑.๔ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
๑๑.๕ สถานีผดุงครรภ์ตาบลบางขันหมาก
๑๑.๖ สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
๑๑.๗ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานการไฟฟ้า
ส่ว นภูมิ ภาค เขต ๓ (ภาคเหนื อ) จังหวัด ลพบุรี สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครูลพบุ รี จากัด สานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๓ และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
๑๑.๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางขันหมาก
๑๑.๙ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
และสานักงานเหล่ากาชาดลพบุรี
๑๑.๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพรหมมาสตร์ องค์การบริหารส่วนตาบลพรหมมาสตร์
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนประจาตาบลพรหมมาสตร์
๑๑.๑๑ สถานีสูบน้ าแรงต่าลพบุรี (สะพาน ๗) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี
๑๑.๑๒ หน่วยควบคุมกามโรคจังหวัดลพบุรี สานักงานมาลาเรียที่ ๔ อาเภอเมืองลพบุรี
สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี และศาลาประชาคม ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดลพบุรี
๑๑.๑๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
๑๑.๑๔ สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ศูนย์ปฏิบัติการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและกาจัดศัตรูพืช สานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลพบุรี และสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลพบุรี
๑๑.๑๕ สานักทางหลวงที่ ๙ (ลพบุรี)
๑๑.๑๖ ที่ทาการตารวจวิทยาการจังหวัดลพบุรี แผนกทะเบียนยานพาหนะ กองบังคับการ
ตารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สถานีตารวจภูธรเมืองลพบุรี เรือนจากลางลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี
และบ้านพักข้าราชการราชทัณฑ์
๑๑.๑๗ สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี หน่วยสอบสวนตารวจทางหลวงลพบุรี แขวงการทาง
ลพบุรีที่ ๑ ที่ว่าการอาเภอเมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สานักงานเกษตรอาเภอเมืองลพบุรี

๒๒
สานั กงานประมงอาเภอเมืองลพบุรี สานักงานปศุ สัตว์อาเภอเมืองลพบุรี สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดลพบุรี และวัดเมืองใหม่
๑๑.๑๘ สถานีขนส่งจังหวัดลพบุรี
๑๑.๑๙ สานักงานชลประทานที่ ๘
๑๑.๒๐ สถานีตารวจภูธรท่าหิน
๑๑.๒๑ ส่วนเครื่องจักรกล สานักทางหลวงที่ ๙ (ลพบุรี)
๑๑.๒๒ บ้านพักข้าราชการสานักงานชลประทานที่ ๘
๑๑.๒๓ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
๑๑.๒๔ สานักงานเทศบาลตาบลท่าศาลา
๑๑.๒๕ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี
๑๑.๒๖ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ลพบุรี ๑
๑๑.๒๗ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
๑๑.๒๘ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต ๑ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล สานักงานทางหลวงชนบทลพบุรี และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดลพบุรี
๑๑.๒๙ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๑๑.๓๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกกโก
๑๑.๓๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าตาล

รายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๒
ถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง แบงเปน ๔ ขนาด คือ
๑. ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง ๑๕.๐๐ เมตร จํานวน ๖ สาย ดังนี้
ถนนสาย ก ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทาศาลา ๕ ซอยนิลพานิช
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๔๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๑ ที่บริเวณหางจาก
ถนนสาย ง ๑ ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๑
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร
ถนนสาย ก ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม
เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ง ๒) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม บรรจบกับ
ถนนไมป รากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ไปทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงใต ระยะประมาณ ๒๔๐ เมตร
จนบรรจบกับถนนพระราม (ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณถนนพระราม (ถนนสาย ข ๑) บรรจบกับ
ถนนวิชาเยนทร ถนนสาย ก ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง เริ่มตนจากถนนไมปรากฏชื่อ
(ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนเดิม ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร จนบรรจบ
ถนนสาย ง ๒
ถนนสาย ก ๔ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสีดา (ถนนสาย ค ๒)
ที่บริเวณหางจากถนนสีดา (ถนนสาย ค ๒) บรรจบกับถนนพระปยะ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนสีดา
(ถนนสาย ค ๒) ระยะประมาณ ๗๕๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๘๔๐ เมตร จนบรรจบ
กับถนนสาย ง ๓ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท ลบ. ๑๐๓๖ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ก ๕ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทาศาลา ๑๘ ซอยกกโก
ถนนวัดดงนอย - บานปาสัก และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๑๘ ซอยกกโก ระยะประมาณ
๑,๐๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๓ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๑๘ ซอยกกโก
บรรจบกับถนนวัดดงนอย - บานปาสัก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนวัดดงนอย - บานปาสัก
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖๖ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับ
ถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ค ๔)
ถนนสาย ก ๖ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ค ๓
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๓ บรรจบกับถนนสาย ง ๓ ไปทางทิศใตตามแนวถนนสาย ค ๓

๒
ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๔๐ เมตร จนบรรจบกับ
ถนนวัดดงนอย - บานปาสัก (ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากถนนวัดดงนอย - บานปาสัก (ถนนสาย ก ๕)
บรรจบกับถนนทาศาลา ๑๘ ซอยกกโก (ถนนสาย ก ๕) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนวัดดงนอย บานปาสัก (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
๒. ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง ๑๗.๐๐ เมตร จํานวน ๓ สาย ดังนี้
ถนนสาย ข ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนประตูชัย ถนนพระราม
และถนนบ า นป อ ม เริ่ ม ต น ที่ บ ริ เ วณถนนท า ขยาย ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกและทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต
ตามแนวถนนบานปอม
ถนนสาย ข ๒ เปน ถนนโครงการกํ า หนดให กอ สรา งใหม เริ่ มต น จากถนนนเรศวร
ที่บริเวณหางจากซอยศรีสุริโยทัย ๒ บรรจบกับถนนนเรศวร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนนเรศวร
ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๑๙๖ ที่ บริเวณหางจากถนนนเรศวร บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๓๑๙๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ระยะประมาณ
๒๐๐ เมตร
ถนนสาย ข ๓ เปน ถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนรามเดโช
ที่บริเวณหางจากถนนรามเดโช บรรจบกับถนนนเรศวร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนรามเดโช
ระยะประมาณ ๑๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๙๐ เมตร จนบรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ที่บริเวณหางจากถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ บรรจบกับ
ถนนนเรศวร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ระยะประมาณ
๒๔๐ เมตร
๓. ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง ๒๐.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ค ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทาศาลา ๖ ซอยเบญจวรรณ
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) บรรจบกับถนนรอบวงเวียนเทพสตรี
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ระยะประมาณ
๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร บรรจบกับถนนทาศาลา ๖
ซอยเบญจวรรณ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๖ ซอยเบญจวรรณ ระยะประมาณ
๕๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๓
ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๖ บรรจบกับถนนสาย ง ๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๒ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนศรีปราชญ ถนนสีดา
และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากที่บริเวณถนนศรีปราชญบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๑๕๐ เมตร บรรจบกับถนนสีดา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

๓
ตามแนวถนนสีดา บรรจบกับถนนพระปยะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตและทิศตะวันออก ระยะประมาณ
๑,๖๐๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ค ๑ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ค ๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๖ ซอยเบญจวรรณ
(ถนนสาย ค ๑) และถนนสาย ค ๑ ระยะประมาณ ๗๐๐ เมตร
ถนนสาย ค ๓ เปนถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากถนนสาย ง ๓
ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนสาย ง ๓ ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ
๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร
จนบรรจบกับถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖ กกโก (ถนนสาย ค ๔) ที่บริเวณหางจากถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖
กกโก (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖ กกโก (ถนนสาย ค ๔) ระยะประมาณ ๗๖๐ เมตร
ถนนสาย ค ๔ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖ กกโก
และถนนเดิมไมปรากฏชื่อ เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖ กกโก บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ (ตอนเลี่ยงเมืองลพบุรี)
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนเดิมไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๕)
๔. ถนนแบบ ง ขนาดเขตทาง ๓๐.๐๐ เมตร จํานวน ๔ สาย ดังนี้
ถนนสาย ง ๑ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ซอยโชคชัย ๖ และถนน อบต.
ลบ. ๓๐๑๒ บ า นหนองบั ว ขาว - วั ด พระบาทน้ํ า พุ และถนนโครงการกํ า หนดให ก อ สร า งใหม
เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖
บรรจบกับถนนนเรศวร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖
ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนขุน ศรีอิน ทราทิตย ที่บ ริเวณหางจากถนนขุน ศรีอิน ทราทิต ย บรรจบกับ ถนนนเรศวร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวถนนขุ น ศรี อิ น ทราทิ ต ย ระยะประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร บรรจบกั บ ซอยโชคชั ย ๖ ไปทาง
ทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวซอยโชคชั ย ๖ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบต. ลบ. ๓๐๑๒ บานหนองบัวขาว วัดพระบาทน้ําพุ ระยะประมาณ ๙๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๒,๐๔๐ เมตร
ตัด กับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๐๑๖ ที่บ ริเวณหางจากทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๓๐๑๖
บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิ น ) ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๖ ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๔๒๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ก ๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๕๒๐ เมตร บรรจบกับถนนทาศาลา ๑๑ ซอยพนาสันต ที่บริเวณหางจากถนนทาศาลา ๑๑ ซอยพนาสันต
บรรจบกับหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๑๑

๔
ซอยพนาสันต ระยะประมาณ ๗๒๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๔๖๐ เมตร
ตัดกับถนน อบต. ลบ. ๑๒๐๖ หัวชาง - โรงเรียนพระนารายณ ที่บริเวณหางจากถนน อบต. ลบ. ๑๒๐๖
หัวชาง - โรงเรียนพระนารายณ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนน อบต. ลบ. ๑๒๐๖ หัวชาง - โรงเรียนพระนารายณ ระยะประมาณ
๑,๑๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณ
หางจากถนน อบต. ลบ. ๒๐๐๖ กกโก (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกับหลวงแผนดินหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
ถนนสาย ง ๒ เปนถนนเดิมไมปรากฏชื่อกําหนดใหขยายเขตทาง และถนนโครงการ
กําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๑๑ บรรจบกั บ ถนนบ า นป อ ม (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ
และทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๑ ระยะประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร
ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๓๐๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๘๐ เมตร บรรจบถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๒) ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๗๐ เมตร ไปทางทิศใต ระยะประมาณ ๔๓๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๑,๕๕๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ที่บริเวณหางจาก
ถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๓) บรรจบกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ (ถนนสาย ก ๒) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ (ถนนสาย ก ๓) ระยะประมาณ ๙๔๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๖๐ เมตร บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ ระยะประมาณ ๔๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๒๔๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ง ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๓๘๐ เมตร
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ที่บริเวณหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖
ตัด กั บ ทางรถไฟสายเหนือ ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉี ยงใตต ามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๓๑๙๖
ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ถนนสาย ง ๓ เปนถนนเดิมกําหนดใหขยายเขตทาง คือ ถนนทาเรือจอด และถนนทาเรือจอด
ซอย ๙ และถนนโครงการกําหนดใหกอสรางใหม เริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทาเรือจอด บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๖
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวถนนทาเรือจอดซอย ๙ ระยะประมาณ ๑๘๐ เมตร ไปทาง
ทิศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ระยะประมาณ ๓๕๐ เมตร ตั ด กับ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ที่ บ ริ เ วณห างจาก
ถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๑๖ ไปทางทิศเหนือตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ
ระยะประมาณ ๖๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๔๙๐ เมตร บรรจบกับ
ถนนสาย ก ๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๖๐๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงชนบท

๕
ลบ. ๑๐๓๖ ที่ บ ริ เ วณห า งจากถนนสี ด า (ถนนสาย ข ๒) บรรจบกั บ ถนนพระป ย ะ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนพระปยะ และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๓๖ ระยะประมาณ
๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ ๑,๖๐๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๑
ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต ระยะประมาณ ๘๑๐ เมตร ตั ด กับ ถนนท าศาลา ๑๘ ซอยกกโก
(ถนนสาย ก ๕) ที่บริเวณหางจากถนนทาศาลา ๑๘ ซอยกกโก (ถนนสาย ก ๕) บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนทาศาลา ๑๘
ซอยกกโก (ถนนสาย ก ๕) ระยะประมาณ ๑,๐๔๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ระยะประมาณ
๖๘๐ เมตร บรรจบกับถนนสาย ค ๓ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตแ ละทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะประมาณ ๗๔๐ เมตร จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ที่บริเวณหางจาก
ถนน อบต. ลบ.๒๐๐๖ กกโก (ถนนสาย ค ๔) บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)
ระยะประมาณ ๖๖๐ เมตร
ถนนสาย ง ๔ เปน ถนนโครงการกําหนดใหก อสรางใหม เริ่ม ตน จากถนนประตูชั ย
(ถนนสาย ข ๑) ที่บริเวณถนนสรศักดิ์บรรจบกับถนนประตูชัย (ถนนสาย ข ๑) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะประมาณ ๒๖๐ เมตร จนบรรจบกับถนนสาย ง ๒ ที่บริเวณหางจากถนนสาย ง ๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๑๙๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาย ง ๒ ระยะประมาณ
๓๘๐ เมตร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกาหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่ตาบลถนนใหญ่ ตาบลเขาสามยอด ตาบลพรหมมาสตร์ ตาบลทะเลชุบศร ตาบลบางขันหมาก
ต าบลท่ า หิ น ต าบลท่ า ศาลา ต าบลป่ า ตาล ต าบลโพธิ์ เ ก้ า ต้ น ต าบลนิ ค มสร้ า งตนเอง ต าบลกกโก
อาเภอเมืองลพบุรี และตาบลโพตลาดแก้ว ตาบลบางคู้ อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและการดารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ บั ญ ญั ติ ว่ า การใช้ บั ง คั บ
ผังเมืองรวมให้กระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

